
Landschapsvereniging “De Kringloop” 
  

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 
 

 

 

Jaarverslag 2020   -  het was een bijzonder vreemd jaar ! 

 

Op vrijdag 28 februari 2020 is de jaarvergadering gehouden over het verenigingsjaar 

2019. Er waren 30 personen aanwezig, waarvan vier afmeldingen met kennisgeving. 

 

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2019 is door secretaris Marij Vossen 

voorgelezen en de volledige vergadering heeft dit verslag goedgekeurd. 

 

 

Financieel  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Willemiek van Deutekom en Marjolein 

Voerman heeft het financieel verslag over verenigingsjaar 2019 van penningmeester 

Tom Storcken op 24 januari 2020 goedgekeurd. Enkele vragen hierover zijn naar 

behoren beantwoord. De penningmeester en het bestuur worden door de volledige 

vergadering gedechargeerd. De kascontrolecommissie over het jaar 2020 wordt door 

Marjolein Voerman en Marianne Op de Kamp-Hamers samen gevormd. 

De Clubsupport actie van de Rabobank heeft een bedrag van €308,30 opgeleverd, we 

bedanken allen hartelijk voor ieders bijdrage hieraan. 

 

 

Bestuur  

Tijdens het afgelopen bijzondere jaar 2020 is het bestuur 4 keer voor vergadering 

bijeen gekomen en hebben we twee lezingen gehouden in Basisschool Triangel.  

Het bestuur van Innovo zijn we zeer erkentelijk voor het gebruik van de ruimte in de 

Basisschool, tevens bedanken we hen voor de geboden korting aangezien we het 

afgelopen jaar er door het Corona-virus nauwelijks gebruik van konden maken. 

 

Binnen het bestuur zijn Lei Hulsbosch en Jan Hermans in 2020 statutair aftredend, zij 

worden allebei door de vergadering herkozen voor een hernieuwde bestuursperiode 

van drie jaar. Jo van Pol heeft ons te kennen gegeven dat hij stopt als bestuurslid.  

De voorzitter bedankt Jo voor zijn inzet van acht jaar als bestuurslid voor ‘De 

Kringloop’. Hij was een stabiele gids bij vele excursies en cursussen en met zijn rustige 

karakter, droge humor en prachtige muzikale bijdrages gaan we hem als persoon en 

bestuurslid zeer zeker missen. De samenstelling van het bestuur is momenteel: Jan 

Hermans - voorzitter, Tom Storcken – penningmeester, Marij Vossen – secretaris en 

bestuurslid - Ans Homburg, Toos Bakker, Lei Hulsbosch. 

 

Zeer onverwachts is op 24 juni 2020 dit jaar onze gids en ex-bestuurslid Jo van Pol 

overleden. Wij wensen Julia en de familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies! 

  



Observatie 

We zijn blij met alle leden die ons weer mooie kopij aangeleverd hebben in 2020. 

Het redactieteam bestaat uit: Jan Hermans, Ans Homburg, Marianne Vos en Piëtro 

Cuypers. Zij zorgen voor een interessante, gevarieerde inhoud en voor een mooie 

opmaak. De redactieleden van Observatie bedanken wij voor hun betrokken inzet en 

goede samenwerking, waardoor onze vereniging dit mooie professionele 

verenigingsblad kan blijven uitbrengen. 

 

 

Ledenadministratie en website 

In 2020 waren er 10 afmeldingen, waarvan 4 overleden en 12 nieuwe aanmeldingen. 

De Kringloop telde 265 leden op 1 januari 2020 en 267 leden per 31 december 2020.  

 

Op de website van ‘De Kringloop’ is informatie te vinden over de vereniging in het 

algemeen, ons contactorgaan Observatie, het jaarprogramma, de geplande cursussen 

en het excursieprogramma. De leden kunnen mooie foto’s opsturen om deze op de 

website te laten plaatsen. 

De ledenadministratie en de website worden door Lei Hulsbosch goed verzorgd en 

bijgehouden, waarvoor onze hartelijk dank! In maart moest hij jammer genoeg 

iedereen informeren via de website dat alle geplande lezingen, excursies en cursussen 

van het jaarprogramma 2020 afgelast zijn in verband met de situatie rondom het 

Corona-virus. 

 

 

Lezingen en excursies in 2020 

Vrijdag 31 januari was er een lezing over de ‘Geologie in Midden-Limburg’ door de 

heer Ad Havermans. Met zijn expressieve, beeldende verteltrant heeft hij deze 

abstracte materie voor alle 52 belangstellenden goed inzichtelijk gemaakt, hetgeen 

door iedereen zeer werd gewaardeerd. 

 

Vrijdag 28 februari werd er aansluitend op de jaarvergadering, voor de 47 aanwezige 

personen, een lezing gegeven over ‘Watermolenlandschappen’. Hydroloog Hans de 

Mars gaf ons een nieuwe kijk op het al eeuwenoude belang van de watermolens. 

Rond het jaar 1000 is de eerste informatie gevonden over een watermolen in Drenthe. 

Het gebruik van watermolens heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van 

biodiversiteit in de overvloeiingsgebieden, die nu vaak als Natura 2000 gebieden zijn 

aangewezen. 

 

 

Geannuleerde lezingen en excursies:  

In maart 2020 werden we wereldwijd geconfronteerd met het Corona-virus.  

Als bestuur voelden we ons zeer verantwoordelijk voor al onze trouwe leden.  

In verband met het te grote besmettingsrisico is daarom half maart besloten om de 

rest van het jaarprogramma t/m 31 december 2020 af te gelasten:  

• 27 maart: lezing ‘Broedvogels in de Peel’ door Boena van Noorden  

• 26 april: excursie ‘Geleenbeek en de Vloedgraaf’  



• 24 mei: excursie ‘Sweeltje’ – Montfort 

• 21 juni: excursie leden ‘Groeve Blom’ – Berg en Terblijt 

• 23 augustus: excursie ‘Luzenkamp’ – Roermond 

• 27 september: dagexcursie ‘Areven’ – Stramproy  

• 25 oktober: excursie ‘Annendaal’ – Maria Hoop  

• 27 november: lezing ‘Paddenstoelen in de winter’ door Henk Henczyk 

• 11 december: lezing ‘Ethiopië’ door Jan Hermans 

• 26 december: traditionele Kerstwandeling  

 

 

Cursussen in 2020:  

De Vogelcursus, Vegetatiecursus en de Paddenstoelencursus zijn tevens geannuleerd. 

 

 

Aangezien we de situatie voor 2021 nog niet kunnen overzien is besloten om de 

jaarlijkse ledenvergadering te verplaatsen later in het jaar. We hopen dat we een deel 

van de excursies en lezingen nog kunnen hervatten in een aangepast Jaarprogramma 

2021. Omdat we het verenigingsjaar 2020 alvast financieel en administratief willen 

afsluiten bieden wij u hierbij alvast het jaarverslag 2020 aan. In de Jaarvergadering, 

die we later in het jaar zullen plannen, kan het Jaarverslag 2020 door de leden alsnog 

geaccordeerd worden. 

 

 

Als bestuur hopen we weer een aantal activiteiten in te kunnen plannen in de tweede 

helft van 2021 om er alsnog een mooi, wat afgeslankt, verenigingsjaar van te maken. 

Namens het bestuur bedank ik alle trouwe leden voor jullie ondersteuning thuis en 

allen die zich in 2020 voor onze vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.  

Ondanks dat we elkaar weinig hebben kunnen zien voelden we ons door jullie ‘stille 

aanwezigheid op de achtergrond’ zeer goed gesteund en daardoor kan ‘De Kringloop’ 

een bijzondere, mooie en levende vereniging blijven. 

 

 

Uw enthousiasme en ieders inbreng van ideeën stellen wij, als bestuur zeer op prijs.  

In 2021 hopen we u allen weer te zien op de alsnog in te plannen lezingen, excursies, 

cursussen. Voor 2021 wensen wij jullie allen een goede gezondheid toe, geniet véél in 

de natuur én we hopen op inspiratie voor een eventuele bijdrage in Observatie of het 

aanbrengen van een nieuw lid.  

 

 

 

 

 

Secretaris - Marij Vossen 


